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دورمنا

«همای» تبرئه شد
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برای «همای» در دادسرای فرهنگ و رسانه «قرار منع تعقیب» صادر و اعالم شد که این هنرمند مشکلی برای اجرای کنسرت ندارد .به گزارش ایسنا« ،پرواز همای» قرار بود  20خردادماه امسال پس
از هشت سال در تاالر وزارت کشور روی صحنه برود ،اما با حکم قضایی کنسرتش لغو شد و حاال پس از گذشت چند روز ،اعالم شده که این هنرمند مشکلی برای اجرای کنسرت ندارد .پیش از این،
معاون هنری وزیر ارشاد  -علی مرادخانی  -درباره لغو کنسرت «پرواز همای» در تهران گفته بود :مجوزهای الزم برای کنسرت همای در تهران صادر و هماهنگیها انجام شده بود ،اما دادگاه فرهنگ و
رسانه نامهای برای ما فرستاد که بر مبنای آن این اجرا لغو شد .قرار است« ،پرواز همای» پس از ماه مبارک رمضان دوباره برنامهای برای اجرای کنسرت داشته باشد و براساس اعالم روابط عمومی این
کنسرت ،از نظر مقامات این هنرمند مشکلی برای اجرا روی صحنه ندارد.

پنجشنبه
 28خردادماه1394
شماره 3172

گزارشی از پانزدهمین جایزه خصوصی «حافظ»

هیچکس دست خالی نرفت

یادداشت
در كتابخانه «مادر دانشگاههاي كشور»
دنبال كتاب نچرخيد

.
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*

براي نوشتن مقالهاي نياز به چند كتاب پيدا كردم كه در كتابخانه شخصي
نداشتم .سوار بر مترو به كتابخانه مركزي «مادر دانشگاههاي كشور» يا همان
دانشگاه تهران رفتم .در بدو ورود به كتابخانه ،از بخش اطالعات براي راهنمايي
درخواست كمك كردم كه مرا به روابط عمومي كتابخانه «مادر دانشگاههاي
كشور» ارجاع داد .در روابط عمومي ،يا اتاقكي كوچك به اندازه تقريبي  6متر،
خانمي نشسته بودند كه وقتي تقاضاي مرا براي گرفتن چند كتاب و خواندن آنها
در سالن مطالعه شنيد ،با بيحوصلگي به قسمتي از سالن ورودي ،ارجاع داد كه
چند دستگاه كامپيوتر ،كنار ديوار و روي چند ميز چيده شده بود .به گفته خانم
روابط عمومي قبل از همه بايد اين نكته روشن ميشد كه آيا كتابخانه ،كتابهاي
مورد نظر مرا در اختيار دارد يا نه.
پشت يكي از كامپيوترها رفتم و از آنجا كه با برنامه جستجوي كتابخانه «مادر
دانشگاههاي كشور» آشنايي نداشتم ،به عقل و تجربه خود متوسل شدم .جالب آنكه
پشت هيچ يك از ميزها صندلياي وجود نداشت و مراجعان بايد سرپايي كتاب خود
را از سيستم كامپيوتر پيدا ميكردند! باالخره با كليك كردن روي گزينههاي جستجو،
پديدآورنده ،موضوع و ...كامپيوتر پيغامي داد كه «موارد يافت شده  36مورد».
هر چه به زير و زبر و اطراف صفحه کامپیوتر نگاه كردم نشاني از اسامي كتابها نبود.
باز هم تالش كردم و باز هم نتيجه نگرفتم .به كسي كه كنار من و به حالت سرپا ،در
يكي از همين كامپيوترها مشغول جستجو بود مشكل را گفتم و ايشان با محبت فراوان
شروع كرد به كار با كامپيوتری که من پشت او بودم .در نهايت وی به همان نتيجه من
رسيد و حرف آخرش هم اين بود كه «شايد برنامه اين دستگاه خراب است و بايد از
دستگاه ديگر استفاده شود».
سراغ دستگاهي كه همان دانشجو مشغول بود رفتيم و با كمك هم ،و البته به شكل
سرپا ،شروع كرديم به جستجو در برنامه كتابيابي كتابخانه مادر دانشگاههاي كشور.
حاصل تالشمان هيچ بود .وقتي از ايشان پرسيدم «پس چطور شما خودتان با سيستم
كار ميكرديد» گفت «من دنبال كتاب نبودم و فقط اسم يكي از دوستان را جستجو
ميكردم كه ببينم پاياننامهاش در كتابخانه ثبت شده يا نه!؟»
دست از تالش برنداشتم و سراغ فرد ديگري كه او هم سرپايي با يكي از همان
كامپيوترها كار ميكرد رفتم كه باز هم بينتيجه بود .باالخره وقتي سراغ نفر سوم ،كه
او هم سرپا مشغول جستجو بود ،رفتم گفت «سيستم كتابخانه ،دقيق نيست و بهتر
است به جاي جستجوي يك موضوع يا عنوان خاص ،گزينهاي را انتخاب كنيد كه همه
كتابهاي مرتبط با موضوع را برايتان بياورد.
با اين روش ،كار كمي پيش رفت و نام  176كتاب بر صفحه كامپيوتر ظاهر شد كه
همه را يكييكي ديدم و وقتي روي نام كتاب ،كليك ميكردم فقط شمارهاي ميآمد
كه نشان ميداد كتاب با چه شمارهاي در مخزن كتابخانه مادر دانشگاههاي كشور
ثبت شده است .نه نام نويسنده معلوم بود ،نه نام مترجم ،نه نام ناشر ،نه تاريخ انتشار
و نه ،...فقط يك عدد!
رفتم روابط عمومي كتابخانه مادر دانشگاههاي كشور و به محض آنكه گفتم «فقط
يك شماره از كتاب مشخص ميشود و من »....خانمي كه در اتاقك حضور داشت
اجازه حرفزدن را از من گرفت و گفت «همين كافيه و شماره را كه بدهيد كتاب را
ميآورند ».وقتي گفتم «نياز به آن دارم كه نام نويسنده و  ...را ببينم» ،گفت «همان كه
در سيستم هست ،همان است».
با اين جواب به اين نتيجه رسيدم ماندن در كتابخانه مركزي مادر دانشگاههاي كشور
جز اتالف وقت چيز ديگري نصيبم نميكند .از آن بيرون زدم .اما باز هم نااميد نشدم
و به يكي از دانشكدههاي مادر دانشگاههاي كشور رفتم كه سي سال قبل خودم در
آن درس خوانده بودم و به راحتي از كتابخانهاش كتاب ميگرفتيم .وقتي به كتابخانه
اين دانشكده مراجعه كردم كارمند محترم آنجا هم مرا به کامپیوتری كه در گوشه
كتابخانه بود ارجاع داد و من رفتم سراغ سیستم .عجيب اينكه كامپيوتر خاموش بود
و با آنكه ساعت نزديك يك بعدازظهر بود انگار هيچ دانشجو و يا كتابخوان تا آن زمان
در پي كتابي نيامده بود.
كامپيوتر را كه روشن كردم همان صفحهاي ظاهر شد كه در كتابخانه مركزي مادر
دانشگاههاي كشور ديده ميشد .چنان ترسيدم كه براي چند ثانيه در جاي خود
ميخكوب شدم .ولي از آنجا كه سعي داشتم نااميد نشوم با آن دستگاه هم مدتي ور
رفتم ،البته خوشبخانه صندلياي براي نشستن بود كه سرپا نباشم و خسته نشوم .با
اينحال هيچ نتيجهاي عايدم نشد .وقتي نزد يكي از كارمندان كتابخانه كه در همان
اطراف بود رفتم و مشكلم را گفتم با خونسردي تمام گفت «اينجا دنبال كتاب نگرديد،
متاسفانه بخش آنفورماتيك خيلي ضعيف است و اصال نميشود از طريق كامپيوتر
كتابي پيدا كرد ».با تعجب پرسيدم «پس اين دستگاه براي چيست؟» با لبخندي
گفت «براي دكور»
از كتابخانه دانشكده و از محوطه مادر دانشگاههاي كشور بيرون آمدم و به توصيه
يكي از دوستان رفتم كتابخانه «حسينيه ارشاد» در خيابان شريعتي .راه طوالني بود و
مدتي را در مترو گذراندم و زماني را هم پياده رفتم تا به كتابخانه رسيدم.
به محض ورود خانمي با كمال احترام پرسيد كه مهمان هستم يا عضو ،كه گفتم
عضو نيستم و بنابراين بايد مهمان باشم .دوباره با همان احترام كليدي به من داد و
به پشت سرم اشاره كرد كه كيفم را در قفسهاي كه شماره آن روي كليد نوشته شده
بگذارم و اگر وسيلهاي مثل كاغذ يا خودكار يا حتي لبتاب دارم و در سالن مطالعه به
آن نيازمندم ميتوانم همراه خود ببرم.
كيف را گذاشتم ،از خانمي كه براي راهنمايي در ورودي بود تشكر كردم و به
سالن كتابخانه رفتم .در ابتداي ورود به «سالن امانت کتاب» چند كارمند را ديدم كه
يكيشان با ديدن من لبخندي به لب زد و گفت «امري داريد بفرماييد ».گفتم «نياز
به چند كتاب دارم كه ميخواهم در همان جا مطالعه كنم ».مرا به خانمي كه كنارش
بود معرفي كرد .ايشان با گشادهرويي تمام خوشامد گفت و كامپيوتري را كه پيش
رويشان بود به طرف من برگرداند و گفت «من خدمتتان توضيح ميدهم كه چطور
ميشود از برنامه كامپيوتر اينجا استفاده كرد».
توضيح داد و بعد چند دستگاه كامپيوتر را كه در گوشه سالن قرار داده شده بود
نشان داد كه بايد از آنها براي پيدا كردن كتاب استفاده ميكردم .با اينهمه خودش
نيز همراه من آمد تا اولين كتاب را انتخاب كنم و اگر مشكلي بود با كمك ايشان
برطرف كنم.
به راحتي چند كتاب را پيدا كردم و سفارش هم به راحتي انجام شد و بعد از نزديك
هفت دقيقه ،كتابها آماده بود....
فقط خواستم تفاوت دو كتابخانه را گفته باشم كه يكي كتابخانه مركزي مادر
دانشگاههاي كشور بود .راستي فراموش كردم بگويم كتابخانه مادر دانشگاههاي كشور،
آنطور كه يكي از دانشجويان ميگفت كتابهاي به روز هم نداشت ولي كتابخانه
ارشاد حداقل بخش مهمي از كتابهاي روز را هم در خود جاي داده بود.
البته بهروز نبودن كتابهاي كتابخانه مادر دانشگاههاي كشور را خودم هم وقتي
همان  176كتابي را كه سيستم كتابخانه مركزي مادر دانشگاههاي كشور نشانم داد
فهميدم و ديدم هيچ نشاني از چند كتاب تازهاي كه ميشناختم در فهرست ديده
نميشد .سالم باشيد.
* نویسنده و روزنامهنگار

پانزدهمین جشن «حافظ» با ادای احترام به غواصان
شهید ،ستایش و شوخی سینماییها با همایون شجریان،
درخواست عجیب داریوش ارجمند ،طومارخوانی گوهر
خیراندیش،گالیهمرضیهبرومندوانتقادکاراکترعروسکی
«دیبی» از وضعیت سینما و سازمان سینمایی برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،در بخشهای مختلف مراسمی که شامگاه
سهشنبه  26خردادماه از سوی مجله «دنیای تصویر»
در تاالر وزارت کشور برگزار شد ،هنرمندان حاضر و
برگزیدگان ،یاد و خاطره غواصان شهید را گرامی داشتند و
از آنها به عنوان فرشتگانی یاد کردند که باعث خوشحالی
امروز ملت ما هستند .در این برنامه ابتدا قطعهای با صدای
علیرضا قربانی که شعر «از خون جوانان وطن الله دمیده»
را میخواند ،پخش شد.
همچنین سعید راد بازیگر باسابقه سینما که برای اهدای جایزه
روی صحنه آمده بود ،از حاضران خواست به احترام غواصان
شهید بایستند و کف بزنند ،او گفت :ماههایی در جبهه بودم .ما
سروقامتانی از دست دادیم که باعث شدند غرور ملی ما سیراب
شود .جمشید مشایخی هم در بزرگداشت غواصان شهید گفت:
به احترام عزیزانی که رفتند تا به ایران ما باقی بماند و به نوامیس
ما تجاوز نشود ،دو بیت از حافظ میخوانم .فاطمه گودرزی دیگر
هنرمند حاضر در برنامه نیز از مادران غواصان تقدیر کرد و گفت:
آنان  175فرشته به ما هدیه کردند .هنگامه قاضیانی نیز از آنان
به عنوان کسانی یاد کرد که از خود گذشتند تا قبیله آریایی ما
همیشه شاد بماند.جشن «حافظ» در شرایطی برگزار شد که به
دلیل طوالنی شدن بیش از حد برنامه ،بخشی از برگزیدگان در
بامداد امروز  27خردادماه جوایز خود را دریافت کردند! در آغاز
برنامه کاراکتر عروسکی «ببعی» با صداپیشگی محمد بحرانی در
مجموعه تلویزیونی «کالهقرمزی» به زبان انگلیسی به حاضران
خوشآمد گفت .سپس بهنوش بختیاری متنی را خواند و در
ادامه شعری از حافظ با صدای رضا یزدانی اجرا شد.ادامه برنامه به
معرفی برگزیدگان اختصاص داشت .در آغاز سعید ،سپند و کمند
امیرسلیمانی جایزه بهترین فیلم مستند را به محسن استادعلی
برای فیلم «جایی برای زندگی» اهدا کردند .سعید امیرسلیمانی
با ابراز خرسندی از حضور در این برنامه گفت :هفت سال نبودم و
حاال خیلی خوشحالم که بعد از مدتها چهره دوستانم را میبینم.
کمند امیرسلیمانی نیز افتخار کرد که پس از سالها کنار پدرش
روی یک صحنه ایستاده است.محسن استادعلی با ابراز تأسف از
درگذشت دو مستندساز در ماههای اخیر ،جایزه خود را به زنده
یادان مرتضی ندایی و محمدرضا مقدسیان تقدیم کرد.
اهدای جایزه به عادل فردوسیپور
علی معلم برای اهدای جایزه بهترین چهره تلویزیونی گفت:
پیش از این جایزههایی را به مرتضی حیدری برای اجرای برنامه
گفتوگوی ویژه خبری و داریوش ارجمند برای برنامه «طلوع»
اهدا کردیم اما چند سالی آنقدر چهره تلویزیون نداشتیم که
کاندیداهایمان به حد نصاب برسد .در ادامه ،سعید راد اولین جایزه
این بخش را به عادل فردوسیپور برای برنامه «نود» اهدا کرد .راد
در سخنانی گفت :خوشحالم که امشب شاد هستیم چون ملت ما
همیشه نیازمند شادی است .در طول  43سال فعالیتم در سینما،
شکوه بازیگری را میشناسم و به احترام نسل جوانی که تالش
میکنند ،کالهم را برمیدارم .اما همین که عادل فردوسیپور
صحبت خود را با لحن همیشگیاش در برنامه «نود»آغاز کرد ،همه
حاضران خندیدند .فردوسیپور گفت :خیلی خوشحالم که در این
جمع صمیمی حضور دارم .باعث افتخارم است که در این برنامه
دیده شدم چون دیده شدن و برنده شدن همیشه لذتبخش است.

نگاه

رامبد جوان به فردوسیپور چه گفت؟
دومین جایزه چهره تلویزیونی نیز توسط مهران غفوریان به
رامبد جوان اهدا شد .در این بخش ابتدا انیمیشنی از رامبد جوان
پخش شد و او توضیح داد که این انیمیشن را بهرام عظیمی برای
تیتراژ برنامه «خندوانه» ساخته اما فعال اجازه پخش ندارد .جوان
که همزمان با فردوسیپور روی صحنه بود ،خطاب به او گفت:
خیلی بد است که به «خندوانه» نمیآیی! در ادامه برنامه،شهاب
عباسی از گروه برنامه تلویزیونی «خندهبازار» و یوسف صیادی
جایزه بهترین مرد کمدین تلویزیونی را به مهران رجبی اهدا
کردند .عباسی با ابراز تأسف از تعطیلی مقطعی جشن «حافظ»
در سالهای گذشته گفت :ما هم خیلی دوست داشتیم جایزه
بگیریم اما بدشانسی آوردیم که موقع گل کردن «خندهبازار»،
جشن شما تعطیل شد.مهران رجبی که برای بازی در دو مجموعه
«معراجیها» و «دردسرهای عظیم» جایزه را گرفته بود ،گفت:
اولین جایزهای است که از استان تهران میگیرم! قبال فقط جایزه
استانهای دیگر را گرفتهام .همه میگویند خیلی خوب بازی
میکنی ،اما همیشه جایزه را به دیگران میدهند .جایزه بهترین
زن کمدین تلویزیونی نیز توسط الهام حمیدی و نیوشا ضیغمی
به ریما رامینفر بازیگر مجموعه «پایتخت» اهدا شد .رامینفر در
سخن کوتاهی گفت :این جایزه شبیه معجزه است چون من هیچ
قریحه طنز ندارم و فقط نبوغ محسن تنابنده و سیروس مقدم
باعث گرفتن این جایزه شد .در ادامه برنامه الیکا عبدالرزاقی دیگر
بازیگر تلویزیون قطعهای طنزآمیز را اجرا کرد که بخشی از آن به
یکی از سوتیهایی که خودش در دورههای قبلی جشن حافظ
داشت ،برمیگشت و همین موضوع باعث شد تا در بخشهای
بعدی برنامه دیگر بازیگران زن هم بعضی از سوتیهایشان را
تعریف کنند.جمشید مشایخی جایزه بهترین خواننده تیتراژ را
به شهرام ناظری برای فیلم «ایرانبرگر» ارائه کرد .مشایخی گفت:
اگر باغبان نباشد ،گیاه پژمرده و نابود میشود .باغبان هنرمندان،
هنردوستان هستند .او در ادامه بیتی از حافظ را خواند و درباره
ناظری گفت :ایشان نه تنها در موسیقی مقام واالیی دارد ،در ادب
هم بسیار سرآمد و معلم من است .ناظری هم با ابراز خوشحالی از

یادداشتی بر نمایشگاه عکس شیرین فتحی

هویت از یک زاویه تاریخی دیگر

* حسین گنجی

مدتیست که عکاسان در نگاه به محیط خود و از دیدن سوژه های زنده اطراف خود
ارضانمی شوند و در دل آینده یا گذشته می کاوند یا در خیال خود دنبال سوژه ها می گردند.
این کار می تواند برای هم هنرمند و هم مخاطبین هنرمند دارای مخاطراتی باشد .البته
هر چیزی که مخاطراتی دارد ،زیبایی و حسن ها هم در خود به همراه دارد .اما اگر در
این مجال کوتاه از مخاطرات و حسن های این ماجرا بگذریم باید برگردیم سر این کند
و کاو سوژه های مرده یا به دنیا نیامده که عکاسان امروز با رویکردی خاص به سراغ آنها
رفته اند .برای رفتن به آینده و کشیدن سوژه از دل آن نیاز به خیال است و یک نوعی
رویا پردازی و برای بازگشت به عقب و پرداختن به تاریخ ،هم خیال و رویا پردازی الزم
است و هم رصد کردن متون تاریخی ،تا از میان آنها سوژه ها و توصیفات آنها بیدار شود
و خود را نشان دهند و هنرمند پس از این ماجرا و تصویر سازی ذهنی دست به خلق

برگزاری جشن «حافظ» گفت :در کشور ما چنین برنامههایی که
هنرمندان را دور هم گر د آورد باعث خوشحالی است چون معموال
با صحنههایی ناامیدکننده روبرو میشویم اما امشب با آمدن به
این جشن قدری امیدوار شدم.دومین تندیس خوانندگی تیتراژ
هم توسط بهرام رادان به همایون شجریان برای فیلم «آرایش
غلیظ» اهدا شد .بهرام رادان به خانواده معلم تبریک گفت که
با تمام نامالیمات تنها جشن خصوصی هنرمندان را سرپا نگه
داشتهاند .همایون شجریان نیز در سخن کوتاهی گفت :این جایزه
ی و برایم بسیار شادیآور است به ویژه اینکه به
اولین جایزه رسم 
نام مبارک حضرت حافظ مزین شده چرا که حافظ همیشه برایم
مانند یک پیامبر بوده است .علی معلم از همایون خواست قطعهای
را اجرا کند و در پاسخ به این درخواست همایون گفت« :اتفاقا
خواندن برایم خیلی راحتتر از حرف زدن است!» و بیتی از حافظ
را خواند.این جمله همایون باعث شد تا پس از او دیگر بازیگرانی
که روی صحنه رفتند ،یا مطلبی را در ستایش صدای او بگویند
و یا با طنز و شوخی جملهای را درباره خواندن خودشان بیان
میکردند .در ادامه برنامه هنگامه قاضیانی جایزه بهترین بازیگر
مرد درام تلویزیون را به داریوش ارجمند اهدا کرد.ارجمند پس
از دریافت جایزهاش در پیشنهادی غیرمعمول از مقامات ارشاد
خواست تا جشن حافظ را وارد تقویم رسمی کشور کنند! او با
ابراز شگفتی از صدای همایون شجریان گفت :همایون همواره
ما را حیرتزده میکند .هر چند سنی از استاد شجریان گذشته،
اما غمی نداریم چون همایون هست.برای اهدای تندیس بهترین
بازیگر زن درام ،پژمان بازغی و شیال خداداد روی صحنه رفتند و
این تندیس را به شبنم مقدمی برای سریال مدینه اهدا کردند.
تندیس «حافظ» بهترین فیلمنامه تلویزیونی نیز توسط حمید
گودرزی و الدن مستوفی به محسن تنابنده برای مجموعه
«پایتخت» اهدا شد.حمید گودرزی گفت :فکر میکنم نیمچه
هنری دارم ،اما با شنیدن صدای همایون جان متوجه شدم
هیچ هنری نداریم .محسن تنابنده نیز با لحنی طنز گفت :البته
من هم با خواندن راحتترم! همایون امشب کار و کاسبی ما را
تعطیل کرد!این بازیگر گفت که این جایزه به گروه نویسندگان

سوژه بزند و بعد ان را به نوعی قاب بگیرد و به نمایش دیگران بگذارد .این واکاوی گذشته
هم کار سخت تریست چون بابتش روایت هایی هست و تو باید پژوهش تاریخی و
مفهومی و معنای متون و اتفاقات و سرگذشت ها را بخوانی و بفهمی و بدانی و هم اینکه
دخل و تصرف باید به حداقل برسد و واقعیت را روایت کنی و نه در یک فضای انتزاعی
چیزی را به مخاطبت ارائه دهی که او احساس خلط کند و پس بزند .البته اینجا یک اما
هست و آن اینکه تو می خواهی با به تصویر کشیدن یک گذشته یا یک سوژه چه چیز
را نشان دهی .رویکرد ها متفاوت است .تو می خواهی انتقاد گونه نگاه کنی یا می خواهی
روایت گرانه و گزارش گرانه صرف با مسئله برخورد کنی .اینجاست که حرف و سخن تو
معنای چند الیه به خود می گیرد و ارزش هنر اینجاست که خود را نشان می دهد .در
گالری محسن دو مجموعه به موازات هم و کنار هم قرار گرفته اند که این دو مجموعه
با اینکه از دو خواست گاه متفاوت برخاسته اند ولی شباهت های غریبی به هم دارند.
عنوان”انجمن دلبرکان خيالي  -قهرمانان کوهستان
کارهای شیرین فتحی تحت دو
ِ
عشق” با اشتراکاتی فراوان و در دو نقطه مختلف جغرافیایی تالش می کند رگه های از
هویت جنسی یا پنهان کاری این هویت در بازه ای از زمان تاریخی را بکاود .انگار در آن
دوره تاریخی هم در شرقی ترین نقطه جهان و هم در ایران دو رفتار متفاوت سعی در
یک پنهان کاری مشترک را داشته است .عکاس خود در جایگاه سوژه نشسته است و
خود گریم و ساز و کار آن دوره تاریخی را بررسی کرده و فراهم کرده است و دوربین را
در جای مناسب قرار داده و تصاویر را ایجاد کرده است .در مواجهه با این عکس ها این
سوال پیش می آید که این تصاویر ساخته شده چه می خواهند بگویند .چه چیز در این
تصاویر قرار است ذهن مخاطب را به خود جلب کند یا دنبال خود بکشاند .الیه رویین
کار می خواهد اشاره تاریخی کند همانطور که خود هنرمند هم نوشته می خواهد بگوید
در این دوره تاریخی در ایران یعنی دوره قاجار زنان و مردان در ظاهر و نقشی که در
زندگی بازی می کرده اند بسیار شبیه به هم بوده اند و ظاهری بسیار نزدیک به هم
داشته اند آنقدر نزدیک که گاهی اگر نبود المان های روشن و محدودی مثل زیوراالت
و غیره ،هویت جنسی در پرده مخفی می ماند.
در همان دوره در ژاپن تئاتر های برگزار میشده است به نام کابوکی که شخصیت

«پایتخت» تعلق دارد و آن را به خشایار الوند و حسن وارسته
دیگر نویسندگان این مجموعه تقدیم کرد .در بخش دیگری از
این برنامه جایزه بهترین کارگردانی تلویزیونی توسط کوروش
تهامی و لیندا کیانی به بهروز شعیبی برای مجموعه «پرده نشین»
اهدا شد.شعیبی نیز جایزهاش را به همسرش تقدیم کرد.او که
قرار است در یک پروژه نقشی را بازی کند ،گفت :آقای مشایخی
قرار است نقش جوانی شما را بازی کنم .اجازه دهید جوانی شما
باشم!سپس جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی توسط سیروس
الوند و پوران درخشنده به حمید مدرسی تهیهکننده «کاله
قرمزی» اهدا شد .حمید جبلی نیز که همراه با مدرسی روی
صحنه رفته بود ،در سخنان کوتاهی از تالشهای این تهیهکننده
قدردانی کرد .به گزارش ایسنا ،در ادامه برنامه تیزری با صدای
کاراکتر عروسکی «دیبی» در مجموعه «کاله قرمزی» پخش شد.
کاراکتر «دیبی» که هوتن شکیبا صداپیشه آن است ،به شیوه
برنامه «کاله قرمزی» گزارشی معکوس را ارائه کرد .این گزارش
در انتقاد از وضعیت نابسامان سینما و عملکرد سازمان سینمایی
بود .سپس جایزه نقد به امیر پوریا اهدا شد.
گالیه مرضیه برومند به چه بود؟
در بخش دیگری از این جشن با پخش کلیپی از مرضیه برومند
تقدیر شد اما برومند نسبت به موسیقی این کلیپ گله داشت
و توضیح داد :این کلیپ را خود ما درست کردیم و یک هفته
برایش وقت گذاشتیم اما وقتی پخش شد ،فکر کردم مردهام!
چون موسیقی انتخابی ما ملودی «خونه مادربزرگه» بود ،اما از
آقای معلم گله دارم که چرا موسیقی را عوض کردند که مثل
سمفونی مردگان شده بود؟! تهمینه میالنی و حمید جبلی جایزه
برومند را به او اهدا کردند.میالنی هم با لحنی طنز خطاب به
خوانندگان حاضر در برنامه گفت :من هم میخواهم بخوانم ،از
همه شما هم بهتر میتوانم! باعث افتخارم است که کنار حمید از
مرضیه تقدیر میکنیم .حمید جبلی نیز در سخن کوتاهی گفت:
از نوجوانی در کنار مرضیه خانم بودم ،هم شاگردش بودم و هم
همکارش و همیشه هم با من دعوا میکرد .او سپس با لحنی
طنزآمیز اضافه کرد :به من هم کسی نگفت بخوانم ،خیلی منتظر
بودم! مرضیه برومند همچنین لوح و سکهای را به مستندسازی
جوان به نام جواد قارایی (کارگردان مستند ایرانگرد) اهدا کرد
و گفت :مستندش اشک مرا درآورده و میدانم که با عشق و
سختی آن را ساخته است .او امشب اینجا نیست اما امیدوارم از
این طریق صدایم به او برسد .در ادامه این برنامه ترانهای درباره
سینما با صدای رضا یزدانی اجرا شد .سپس آزاده صمدی و میالد
کیمرام جایزه بهترین صداگذاری را به حسن زاهدی برای فیلم
«ایرانبرگر» اهدا کردند .بیژن امکانیان و عبداهلل اسکندری هم
جایزه بهترین فیلمبرداری را به مرتضی غفوری برای فیلم «چند
متر مکعب عشق» ارائه کردند .سروش صحت و ویشکا آسایش نیز
جایزه بهترین موسیقی متن را به بهزاد عبدی برای فیلم «متروپل»
اهدا کردند .ویشکا آسایش خاطرهای از تپق زدن خودش در برنامه
زنده تلویزیونی تعریف کرد و سروش صحت هم که هنگام رفتن
روی صحنه کتی را پوشیده بود ،توضیح داد که این کت مال برنامه
دنیای تصویر است! چون سالهای قبل در کارت دعوت برنامه
نوشته شده بوده که میهمانها با لباس رسمی بیایند .صحت گفت:
این کت را خریدم و هر سال آن را در جشن حافظ میپوشم.
او همچنین خاطرهای طنز از مادربزرگش بیان کرد .بهزاد عبدی
هم بعد از گرفتن جایزهاش از حاضران خواست مسعود کیمیایی
کارگردان «متروپل» را تشویق کنند .مجید مظفری و بهاره
کیانافشار تندیس حافظ بهترین فیلمنامه را به بهروز افخمی برای
فیلمنامه «آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران» ارائه کردند.

های مرد با لباس و آرایش مبدل نقش زن را که ممنوع بوده است بازی می کرده اند.
حال باید دید تمام حرف هنرمند همین است .به نظر می آید الیه های زیرین دیگری
هم دارد .این دو داستان دست بر مبحث خلط جنسی گذاشته است وتصوری که مردان
در آن دوره از زن داشته اند .نقش زن یک نقشی بوده است که در جامعه نبوده است
و وقتی هم می خواسته نقشی ایفا کند باید خود را به مرد یا مردپوش مبدل می کرده
است .به نوعی نگاه انتقادی در آثار مشاهده می شود که زن و هویت زنانه در این میان
گم شده است .زن ها به نوعی از دریچه مردانه معرفی و شناخته می شوند و به تبع آن
بر اساس همین ذهنیت در اجتماع می توانسته اند حضور داشته باشند .اشاره به کتاب
“پنج زن که عاشق عشق بودند” یا “کوهستان عشق” اثر ایهاراسایکاکو و روایت زنی که
خود را به شکل مرد در اورده که بتواند خواسته زنانه اش را یعنی عشق را در این نقش
و قالب به دست آورد نشان دهنده اعتراضیست که هنرمند به شکل نگاه به زن در آن
دوره داشته اشت .نگاهی که در گذر زمان شاید کمرنگ شده است ولی هرگز به صورت
کامل از میان برچیده نشد .هنوز هم بسیاری از زنان برای اینکه بتوانند آن نقش مطلوب
خود را بازی کنند و به رویاهایی که دارند نزدیک شوند مجبور اند از هویت خود فاصله
گرفته از جنسیت خود دور شوند تا بتوانند راحت تر به مقصود خود برسند .و این یعنی
کم کم از درون تهی می شود و می شود انسانی که نه مرد است و نه زن و از هر دو
ماجرا به نوعی وا مانده است .در این کارها زن هرگز در جای خودش نیست گاهی شبیه
مرد می شود و گاهی از دریچه مردانه تعریف و شناخته و شناسانده می شود .در هر دو
رویکرد آن شکل و شمایل واقعی خود را ندارد .شیرین فتحی دست تنها و با حداقل
ابزار ها به خوبی توانسته حامل این پیام باشد ولی در بسط و توضیح بهتر این ماجرا که
جا داشته از نگاه زنانه بهتر دیده و پرداخته شود  ،به نوعی کوتاهی کرده یا دست بسته
بوده است .گریم های بسیار زننده و تند و حالت نگاه سرد و فریز شده بازیگر تمامی
عکس ها که خود عکاس بوده است هم توانسته به نوعی یخ زدگی و بی تفاوتی زن آن
روز را نشان دهد که گویی بعد این همه سال این تن یخ زده وا نشده و هنوز برخی از
ان سرما بر تن و روح زن معاصر هم دیده می شود.
* منتقد هنری ،عکاس و پژوهشگر

